
z valné hromadv TJ Sokol Kerhartice

Místo: Hospoda U Kačera
Termín: 3.3.2008 od l8.00 hod.

Počet zletilých členů TJ Sokol Kerlrartice s právem hlasování ke dni konání valné hromady (dle
zaslaných soupisů od.iednotlivých sloŽek) ... 98.

Valné hromadě je v okamžiku zalrájení př.ítonlno pouze 27 č|eni z celkového počtu pozvaných, ti.
27,55,,Á.valrtá hromada není usnášeníschopná, proto se koná valná hromada o 30 rrrirrut pozdeji s
počtem přítonlných čleliťr. Součástí zápisu je prezenční listina.
Jako hosté se za Městský LIřad Ustí nad orlicí valné hromady zúčastnil Mgr. Luboš Báucliel"
míStostarosta města Ustí nad orlicí a za Zupu Pippichovu Jana Svobodová.

Program: 1. Zahájení a schválení jednacího řádu
2. Volba manclátové, návrhové a volební komise
3, Zpr$,a o čirrnosti za rok200"l a plán činnosti na příští období
4. Zprb,,a o hc,spodaření za rok 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008
5. Zprál,z l<ontrolní komise
6.  Volby
7. Rozprava
8. Výsledky voleb
9. Ltsneseni

. scltválení zprávy výborujednoty a hospodaření za rok 2007
- schválení plánu činnosti a rozpočet na rok 2008
. schr,álení zprávy kontrolní komise

ltJ. Záyčr

Valná hrornada schváli|a jednohlasně jednaci řiid a zvolila komise v tomto složení:
a) Mandátovákomise ... ing.Hana Brodská (předseda)' Bc.Dana Motlová, Lenka Horníčková
b) Návrhová konrise Zuzdna Stmador'á (předseda). ing.Pavel Mikulecký, Tomáš Fišar
c) Volební komise ing. Vilém Fišer (předseda)' ing. Ladislav Kalous, Mgr.Zdeněk

Duffek

Zapisovatelent se stal br.Daniel Róssler.

Zprávu o činrrosti výboru a T.I včetně plánu na rok 2008 přednesla br.Daniel RÓssler, zprávu o
hospodařeni zarok2a07 a návrh rozpočtu na rok 2008 předloŽila ses. Dana Motlor,'á.
Zprál,,u o činrlosti sloŽky všestrannosti přednesla ses. Zuzana Stmadová, za sloŽku fotbaIu
ses.Flana Brodská, za s|oŽllu hokeje br. Tomáš Fišar a za volejbal br. Zdeněk DufÍ.ek.
Pieilseda kontrolní kclnrise ing. Vilém Fišer př.edložil r'alné hromadě zprávu o kontrole.

Va|ná hromada zyoli|a:
- vzdělavatele br. Vlastimil Pirkl
- člena výboru jednrrty br' Martin Váně
- náhradnikaza sloŽku fotbalu br. Tomáš FiŠar

\/ý'sledky hlasování jsou v pi,íloze a jsou nedí|r'rou součástí zápis z valné hromad,v.



V rozprar'ě vystoupila jako host Jana Svobodová, která oznámila nejbližší program jednání
týkající se TJ Sokol LIstí nad orlicí a Zupy Pippichovy a Mgr. LuboŠ Báuchel s inÍbrmací o
podpoře volnočasol,ých aktivit Městem Ustí nad or|icí a orlickým sportovním sdruŽením.

V závěru bylo odsouhlaseno usnesení, kteréje nedílnou součástí zápisu.

V Ústí rrad orlicí dne 3.3.2008.

r) . /(\touh
Starosta: br.Daniél RósslerZapisovatel: br.Daniel Róssler

pŘÍlouy:
1. Prezenční listina
2. Z,prál,a o činnosti výboru a TJ. vč. plánu na rok 2008
3. Z'prál,y o činrrosti (rzŠe:;trannost' l'olejbal)
1' Z,práva o hospoda:eni za rok 2007 a rozpočet pro rok 2008
5. Z'práva kontrolní komise
6. 1iýsledky. hlasovárrí
7. Usneserrí

Rozdělor'ník:
I r sloŽka všestranrrosti
lx sloŽka fotbalu
lx s loŽka volejba|u
Ir  Župa P ippichor 'a
originál do archivu TJ Sokol Kerhartice
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